
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Güneş doğduktan 45-50 dakika sonra camide 

cemaatle kılınır.  Her bir rekâtında üç kez tekbir 

getirilir. Namaz bittikten sonra imam minbere çıkar 

ve o günün önemiyle ilgili hutbe okur.  

Hakkında bilgi verilen namaz aşağıdakilerden 

hangisidir?  

A) Cuma                                     

B) Kandil  

C) Bayram                                 

D) Teravih  

 

 

 

 

 

 

2. “Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah’ın 

farzlarından birini ödemek için mescitlerden birine 

giderse, attığı adımlardan biri günahlarını siler, diğeri 

de onun derecesini yükseltir.”   
(Müslim, Mesacid, 51.) 

Verilen hadisten hangi sonuç çıkarılmaz? 

A) Camilere temiz gitmek gerekir. 

B) Camilerde namaz kılmak daha faziletlidir. 

C) Camiye giderken günahlarımız silinir. 

D) Camiler tövbe etme yeridir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. “Cuma ve bayram günleri Müslümanlara bilgi 

vermek amacıyla minbere çıkılıp edilen konuşmaya” 

verilen isim nedir?  

A) Vaaz                                     

B) Hutbe 

C) Kamet                                  

D) Sohbet 

 

 

 

 

 

4.  Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse 

geceleyin hanımını uyandırır da ikisi de namaz 

kılarsa veya birlikte iki rekât namaz kılarlarsa Allah'ı 

çokça anan erkekler ve hanımların arasına yazılırlar.” 

(Ebû Dâvûd, Tatavvu', 18.) 

Hz. Muhammed’in tavsiye ettiği bu namaz 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yatsı                                          

B) Kuşluk 

C) Teheccüt                                  

D) Hacet 

 

 

 

5. Elif Öğretmen öğrencilerine “Günümüzde camilerin 

fonksiyonları nelerdir?” sorusunu sorar. Bazı 

öğrencileri şöyle cevap verir: 

Sare: Camilerde Müslümanlar birbirileriyle tanışır. 

Eren: Olağanüstü durumlarda burada toplanılır. 

Yusuf: Hutbelerle cemaate bazı dini konularda bilgi 

verilir. 

Tuğba: Ülkenin geleceği için önemli kararlar burada 

alınır. 

Elif Öğretmenin sorusuna hangi öğrenci yanlış 

cevap vermiştir? 

A) Sare 

B) Eren 

C) Yusuf 

D) Tuğba 

 

6. Aşağıda verilen kavramlardan hangisinin 

açıklaması yanlış verilmiştir?  

A) İman: Fetva veren kişi. 

B) Müezzin: Ezan okuyan kişi. 

C) Cemaat: Namaz kılmak için bir araya gelen 

topluluk. 

D) Saf: İmamın arkasında kıbleye paralel 

oluşturulan düzgün sıra. 
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7. İsrailoğulları’na Allah’ın varlığı ve birliğini 

anlatmak üzere seçilmiştir. (I) Soyu Hz. Davut’a 

dayanmaktadır. (II) Oğlu ile birlikte Kâbe’yi inşa 

etmiştir. (III) Hz. Meryem’in eğitimiyle ilgilenmiştir.  

Hz. Zekeriyya (a.s.) ile ilgili verilen cümlelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) I                   B) II                 C) III                   D) IV 

 

 

 

 

 

 

8. Beyt’ül-Makdis ile ilgili verilen bilgilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Mescid-i Nebi’nin diğer adıdır. 

B) Müslümanların ilk kıblesidir. 

C) Hz. Meryem burada eğitim almıştır. 

D) Birçok peygamber bulunduğu bölgede 

yaşamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

9.     - Mesleği marangozluktur. 

        - Filistin bölgesinde yaşamıştır. 

        - İhtiyarlık çağına geldiğinde Hz. Yahya adında 

bir oğlu olmuştur. 

Hakkında bilgisi verilen peygamber hangisidir? 

A) Hz. İsa                                          

B) Hz. İbrahim 

C) Hz. Zekeriyya                      

D) Hz. Şuayb 

 

10. Öğretmenin “Fil suresi hakkında kısa bilgi verir 

misin?” sorusuna Tevfik şöyle cevap vermiştir:  

Fil olayı Medine’de gerçekleşmiştir ve burada 

inmiştir. (I) Sure adını Ebrehe’nin ordusundan 

almıştır. (II) Bu sureyle geçmişte yaşanan bir olay 

hatırlatılmış (III),  Allah’ın emrine karşı çıkanlar 

uyarılmıştır. (IV) 

Tevfik numaralanmış cümlelerden hangisinde 

yanlış bilgi vermiştir?  

A) I                   B) II                 C) III                   D) IV 

 

 

 

 

11.      1. Fece’alehüm ke’asfin me’kul. 

             2. Elemtera keyfe fe’ale Rabbüke biashâbi’l-fîl.  

             3. Termîhim bi-hıcâratin min siccîl.  

             4. Ve ersele ‘aleyhim tayran ebâbil.  

             5. Elem yec’al keydehüm fî tedlîl. 

Aşağıdakilerden hangisinde fil suresinin okunuş 

sırası doğru verilmiştir? 

A) 5, 4, 2, 3, 1. 

B) 2, 4, 5, 1, 3. 

C) 5, 4, 3, 1, 2. 

D) 2, 5, 4, 3, 1. 

 

 

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi fil suresinin 

anlamında geçmez? 

A) Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi. 

B) Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? 

C) Onları korkudan emin kılan bu evin Rabbine 

kulluk etsin. 

D) Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine 

çevirdi. 

 


